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Inleiding 

Loon biedt de mogelijkheid om werknemergegevens te importeren. Zodoende kunnen Loon-gebruikers hun 
algemene werknemergegevens in een ander pakket beheren. Mutaties en invoer van nieuwe werknemer- 
gegevens in een ander pakket kunnen worden geëxporteerd, opdat Loon deze kan importeren. Het voordeel 
voor de gebruiker is dat er in slechts één applicatie werknemergegevens hoeven te worden beheerd. 
 
Daarnaast is de import bedoelt om te koppelen met tijdregistratiepakketten. Loon kan voor werknemers met 
een onregelmatig dienstverband de gewerkte dagen en uren voor een periode inlezen. Voor onze (en ook uw) 
gebruikers kan dit veel (invoer)werk besparen. 
 
Dit document is geschreven voor Softwareontwikkelaars van HRM- of tijdsregistratie-systemen. Het is een 
beschrijving en aanvulling op het XML-schema waaraan een import bestand moet voldoen. Het schema is te 
vinden op:  https://www.loon.nl/schema/LoonImportV4.0.xsd 
 

Loonberekeningen zijn vrij complexe en secure operaties. De gegevens die in Loon kunnen worden 
geïmporteerd zijn van grote invloed op loonberekeningen. Vandaar dat er aan het exportbestand aan strikte 
eisen moet voldoen. Loon salarissoftware stelt het daarom zeer op prijs als u het exportbestand zelf valideert 
tegen ons meegeleverde schema. Zodoende kunt u ook bijdragen aan de kwaliteit van de administraties van 
onze en uw klanten. 
 
Mocht u na het lezen van dit document nog vragen en/of suggesties hebben dan horen wij dit graag. 
Het liefst per email: help@Loon.nl 
 

 
Er kunnen alleen werknemergegevens en geen werkgevergegevens worden geïmporteerd. 

 
Het aanmaken van een werkgever luistert vrij nauw voor loonberekeningen. Met name de risicogroep (ofwel 
beroepsgroep) moet op een juiste manier worden geselecteerd (en ook bestaan binnen Loon). Dit is van vitaal 
belang voor de juiste berekening van lonen. Bovendien kan Loon-basis maar één beroepsgroep verwerken. 
 
Het invoeren van een werkgever in Loon is snel gebeurd terwijl de invoer van vele werknemers 
arbeidsintensief kan zijn. Dit laatste is dé grote winst van de importfunctie. 

 

Formaat 

Het importbestand formaat is in XML-formaat volgens ons eigen XML-schema. Het schema maakt duidelijk 
dat er meerdere werkgevers tegelijk kunnen worden geïmporteerd. Met behulp van het schema kunt u uw zelf 
gemaakte export-bestanden controleren. 
 
Om problemen bij de gebruiker te voorkomen worden XML-bestanden die niet aan het schema voldoen in 
hun geheel niet geïmporteerd. 
  

https://www.loon.nl/schema/LoonImportV4.0.xsd
mailto:help@Loon.nl
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Structuur 

De structuur van het XML-document bestaat uit: 
Eén LoonImport 

met daarin één of meerdere werkgevers 
met daarin één of meerdere werknemers (personen) 

met daarin één of meerdere (verschillende soorten) dienstverbanden. 

Het importeren kan voor meerdere (bestaande) werkgevers tegelijk. 

De identificatie van een werkgever 

Zowel de naam als het loonheffingennummer in het importbestand moeten bestaan in Loon. Als Loon deze 
niet vindt zal de werkgever niet worden geïmporteerd. 

 

De identificatie van een werknemer 

Het exporterend pakket bepaalt de identificatie van een werknemer. De keuze van de identificatie bestaat 
uit: 

 BSN/sofi-nummer 

 Een eigen sleutel, bepaald door het exporterende pakket. 
 
Aan de hand van de identificatie gaat Loon bepalen of het om een nieuwe werknemer gaat of om de mutatie 
van een bestaande werknemer. 
 
Los van de identificatie van een werknemer staat het dienstverband. Bij de import wordt een werknemer als 
een persoon gezien. Het dienstverband heeft een eigen identificatie. Het schema geeft ook aan dat een 
werknemer één of meerdere dienstverbanden kan hebben. In de meeste gevallen heeft een werknemer maar 
één dienstverband. Elders in dit document staat meer uitleg over het dienstverband. 
 
Keuze BSN/Sofi-nummer 

Het sofi-nummer van de werknemer is de sleutel. De werknemers die geen sofi-nummer hebben (die 
anoniem zijn) of het sofi-nummer 000000000 hebben worden overgeslagen. Alleen werknemers met een 
geldig sofi-nummer worden wel geïmporteerd. 
 
Keuze Eigen sleutel 

Een 100% koppeling kan worden gemaakt als het exporterende pakket een eigen sleutel doorgeeft aan 
Loon. Dit veld is door het exporterende pakket vrij in te vullen, maar er moet er wel voor gezorgd worden 
dat de sleutel uniek is en blijft. De gebruiker van Loon moet deze sleutel invoeren in Loon. Voorwaarde is 
dat alle werknemers een sleutel hebben. Heeft de werknemer geen sleutel dan wordt de werknemer niet 
geïmporteerd. 
 
Sofi-nummer bekend? Dan altijd opgeven. 
Welke type sleutel u ook kiest: het sofi-nummer is een verplicht veld, tenzij u expliciet aangeeft dat het een 
anonieme werknemer is. Binnen Loon betekent dat deze werknemer tegen het hoogste tarief (bijvoorbeeld 
52%) belasting moet betalen. Is het sofi-nummer niet bekend dan moet er 000000000 worden opgegeven. 
Deze worden in Loon niet als een anonieme werknemer behandeld. 
 
Het opgeven van een sofi-nummer biedt extra zekerheid, ook al exporteert u met een eigen sleutel. 
Stel er wordt gebruik gemaakt van een eigen sleutel en de PC van een gebruiker crasht. Stel dat daardoor alle 
gegevens van het exporterende pakket zijn verloren. De werknemers moeten opnieuw worden ingevoerd in 
het exporterende pakket. Het kan zijn dat de werknemers nieuwe sleutels krijgen, waardoor de koppeling niet 
meer klopt. Loon zal op basis van het sofi-nummer een extra controle uitvoeren, om te voorkomen dat een 
werknemer dubbel in Loon komt. 
Heeft een werknemer een sofi-nummer met negen nullen of is de werknemer anoniem  (m.a.w. sofi-nummer 
onbekend) dan vindt deze extra controle niet plaats. 
 
Hoe een koppeling met eigen sleutel op te zetten 

Als er nog nooit door de gebruiker is geïmporteerd, moet de gebruiker voor elke werknemer het ID van het 
exporterende pakket handmatig overnemen in Loon. Het exporterende pakket kan de gebruiker helpen door 
eerst de gegevens te exporteren met het sofi-nummer als sleutel. Bij de export van het exporterende pakket
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moet ook het veld WNSleutel (de eigen sleutel van het exporterend pakket) worden meegegeven. Zo krijgen 
alle werknemers met een sofi-nummer in Loon de eigen sleutel van het exporterende pakket. 
Als het exportpakket daarna weer exporteert met de eigen sleutel zijn in ieder geval de werknemers met 
een geldig sofi-nummer voorzien van het veld WNSleutel. 
Alleen voor de werknemers die geen sofi-nummer hebben zal de gebruiker de WNSleutel in Loon 
handmatig moeten invoeren. 
 
Voordelen van het gebruik van een sofi-nummer t.o.v. van een eigen sleutel: 

 De gebruiker hoeft in Loon niets te regelen. 
 Nieuwe werknemers (die niet bekend zijn in Loon) worden ook geïmporteerd. Bij de eigen sleutel 

kan dit niet. Als er namelijk nog nooit is geïmporteerd en een werknemer zit zowel in het externe 
pakket als in Loon, dan heeft Loon de sleutel van het externe pakket nog niet. Bij de import wordt 
de werknemer als nieuw gezien en komt dus dubbel in Loon terecht. Bij sofi-nummers speelt dit 

 probleem niet, want in beide pakketten heeft de werknemer hetzelfde sofi-nummer. 

 Het is makkelijker om te importeren uit meerdere pakketten. Bijvoorbeeld import uit een hrm-pakket 
en uit een tijdregistratie-systeem. Bij een eigen sleutel moet een klant goed opletten dat in alle drie 
pakketten de sleutels gelijk zijn. 

 Als er al een koppeling is gelegd met een eigen sleutel en het exporterende pakket crasht dan moet 
de gebruiker en het exporterende pakket goed opletten dat alle werknemers weer dezelfde sleutel als 
voorheen krijgen. Dit is lastig te garanderen. Met het sofi-nummer als sleutel is dit probleem er niet. 

 
Nadelen van het gebruik van een sofi-nummer t.o.v van een eigen sleutel: 

 Met de sleutel van het exporterende pakket kunnen alle werknemers (ook die geen sofi-nummer 
hebben) worden geïmporteerd. 

 

De identificatie van een dienstverband (DV-volgnummer) 
Een werknemer kan meerdere dienstverbanden hebben. Het gaat hier om dienstverbanden van een 

werknemer binnen één werkgever. De sleutel van een dienstverband is een DV-volgnummer. Deze is 
verplicht in het importbestand en mag niet de waarde 0 (nul) bevatten. 
 
De waarde 0 (nul) heeft een speciale betekenis. Heeft een werknemer in Loon een DV-volgnummer dat 
gelijk is aan 0 (nul) dan weet Loon dat er voor dit dienstverband nog nooit is geïmporteerd. 
 
Werknemers die ouder zijn geworden dan 65 moet in Loon, vanwege verschillende verloningen, een extra 
dienstverband krijgen. Ook als iemand uit dienst gaat en later weer in dienst dan is er sprake van twee 
dienstverbanden. 
 
Een mutatie die alleen betrekking heeft op de werknemergegevens en niet op dienstverbandgegevens 
wordt geïmporteerd ongeacht of er een geldig dienstverband is. (Denk bijvoorbeeld aan iemands 
woonadres.) 
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De gegevens 

 
 
Overzicht van het LoonImport.xsd. (E=element, A=attribuut, G=keuze (uit groep)) 
 
Het gepubliceerde XML-schema op onze website is leidend. Deze beschrijving is bedoeld als extra uitleg. 
Voor de tag VersienrXMLfile moet u 1.0 opgeven en voor de tag Softwarepakket kunt u uw softwarepakket 
opgeven. (zie ook bij Voorbeelden) 
 
Formaat: 
N = numeriek, A = alfanumeriek, (x) = maximale aantal karakters .Bij overschrijding wordt er afgekapt door 
Loon. (x, y): totaal maximaal x posities, waarvan y decimalen. 
Verpl: is verplicht veld bij nieuwe werknemer (V=verplicht, leeg=optioneel) 
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Binnen het dienstverband moet het soort dienstverband worden opgegeven. Afhankelijk van het soort 
kunnen extra gegevens worden opgegeven. Er moet een keuze worden gemaakt tussen 

 Voltijd 

 Deeltijd met schema 

 Deeltijd zonder schema 
 Onregelmatig deeltijd. Deze optie moet worden gebruikt als de dagen en uren per periode 

verschillen. Een tijdregistratie systeem kan hiermee uren en dagen doorgeven. 

 Niets. Loon zal de werknemer zien als een voltijd dienstverband. 
 
* = Uitleg LoonPeriode. De gebruiker moet een keuze maken in welke periodetype (bijv. per week of per 
maand) de urenregistratie en het standaardloon moet worden bijgehouden. Eenmaal gekozen, kan het niet 
meer worden gewijzigd of alle lonen moeten voor de werknemer in Loon worden verwijderd. Als namelijk 
iemand al bijvoorbeeld per maand is verloond kan Loon geen berekening maken voor een vierwekelijkse 
beloning. Mocht het exporterende pakket bij periode in dit geval 4-weken opgeven dan worden de 
dienstverbandgegevens niet geïmporteerd. Wil de gebruiker toch wijzigen van periode soort dan moet dus in 
Loon eerst alle lonen worden verwijderd. Dit is zeer waarschijnlijk niet de bedoeling van de gebruiker! 
Het exporterende pakket kan dus bijvoorbeeld niet de uren en dagen per week opgeven en dezelfde 
werknemer in Loon per maand verlonen. 
 
De gegevens moet men opgeven als één set van gegevens. Bijvoorbeeld bij een onregelmatig parttimer: 
AantalUurPerPeriode = 25.6 

AantalDagenPerPeriode = 4 

LoonPeriode = W 

PeriodeNummer = 3
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Voorbeelden 

 
Hier volgen enkele voorbeelden van een XML-exportbestand. 
 
In dit bestand zit één werkgever met daarin één werknemer met één (voltijd)dienstverband: 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<LoonImport xmlns=http://tempuri.org/XMLSchema.xsd 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xsi:schemaLocation="http://tempuri.org/XMLSchema.xsd 

http://www.Loon.nl/schema/LoonImportV1.xsd " VersieNummer="1.0"> 

<Softwarepakket>Geweldig HRM pakket</Softwarepakket> 

<Opmerking>Opmerking exporterend pakket</Opmerking> 

<Werkgever> 

<Naam>Mooi bedrijf</Naam> 

<Loonheffingennummer>047320709L01</Loonheffingennummer> 

<SleutelWerknemers>Sofi</SleutelWerknemers> 

      <Werknemer> 

<WnSleutel>3</WnSleutel> 

<PersoneelsNummer /> 

  <Sofinummer>191817521</Sofinummer> 

<Achternaam>hieperdepiep</Achternaam> 

<Voorvoegsels /> 

<Voorletters>P</Voorletters> 

<GeboorteNaam /> 

<GeboorteDatum>1985-01-31</GeboorteDatum> 

<BurgStaat>G</BurgStaat> 

<Geslacht>V</Geslacht> 

<Email /> 

<Straat>kade</Straat> 

<Huisnummer>78</Huisnummer> 

<HuisnrToev /> 

<Postcode>1278UI</Postcode> 

<Woonplaats>latjebroek</Woonplaats> 

<Land>NL</Land> 

<Nationaliteit>1</Nationaliteit> 

<Rekeningnummer /> 

<Dienstverband> 

  <DienstverbandNr>1</DienstverbandNr> 

  <IndienstDatum>2001-01-15</IndienstDatum> 

  <Functie /> 

  <LoonPeriode>M</LoonPeriode> 

  <StandaardLoon>1842.63</StandaardLoon> 
  <Voltijd>true</Voltijd> 

</Dienstverband> 

  </Werknemer> 

 </Werkgever> 

</LoonImport>

http://tempuri.org/XMLSchema.xsd
http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance
http://tempuri.org/XMLSchema.xsd
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Dienstverband voor een regelmatige parttimer: 

 
<Dienstverband> 

<DienstverbandNr>1</DienstverbandNr> 

<IndienstDatum>2006-01-23</IndienstDatum> 

<Functie /> 

<LoonPeriode>M</LoonPeriode> 

<StandaardLoon>2500</StandaardLoon> 

<DeeltijdMetSchema> 

<Maandag>8</Maandag> 

<Dinsdag>8</Dinsdag> 

<Woensdag>8</Woensdag> 

<Donderdag>8</Donderdag> 

<Vrijdag>0</Vrijdag> 

<Zaterdag>0</Zaterdag> 

<Zondag>0</Zondag> 

</DeeltijdMetSchema> 

</Dienstverband> 

 
Dienstverband voor een regelmatige parttimer zonder schema: 

 
<Dienstverband> 

<DienstverbandNr>1</DienstverbandNr> 

<IndienstDatum>2007-12-31</IndienstDatum> 

<Functie>uitvoerend mdw</Functie> 

<LoonPeriode>V</LoonPeriode> 

<UurLoon>0</UurLoon> 

<DeeltijdZonderSchema> 

<AantalUrenPerPeriode>160</AantalUrenPerPeriode> 

<AantalDagenPerPeriode>20</AantalDagenPerPeriode> 

</DeeltijdZonderSchema> 

</Dienstverband> 

 
Dienstverband voor een onregelmatige parttimer. In dit voorbeeld heeft de werknemer in april 65 uur in 10,7 
dagen gewerkt: 
 
<Dienstverband> 

<DienstverbandNr>1</DienstverbandNr> 

<IndienstDatum>2002-01-01</IndienstDatum> 

<Functie>Straaljagerpiloot</Functie> 

<LoonPeriode>M</LoonPeriode> 

<UurLoon>13.1</UurLoon> 

<OnregelmatigDeeltijd> 

<AantalUrenPerPeriode>65</AantalUrenPerPeriode> 

<AantalDagenPerPeriode>10.7</AantalDagenPerPeriode> 

<Periode>M</Periode> 

</OnregelmatigDeeltijd> 

</Dienstverband>
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Testen met Loon 

De aangemaakte bestanden van uw pakket kunt ook zelf testen met Loon. Op verzoek sturen wij u het 
pakket op. Als op de PC Microsofts XML-parser MSXML versie 4.0 aanwezig is dan wordt het 
exportbestand door Loon automatisch gevalideerd tegen het schema. 
 
Let op: In de administratiemap van Loon (dat is de map waar Loon de data opslaat) moet een 
bestand ‘importloon.xml’ aanwezig zijn om de importfunctie beschikbaar te maken! 

 
U kunt uw aangemaakt bestand importeren via Administratie -> Importeer -> Importeer vanuit personeels- 
tijdregistratiepakket… 
 

 
 
Het volgende scherm verschijnt: 
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Als MSXML op uw PC is geïnstalleerd dan ziet het volgende scherm (na een klik op Verder) er zo uit: 
 

 
 
Zo niet dan ziet het volgende scherm er zo uit: 

 

 
 

 
In de volgende stap laat Loon het resultaat van de controle zien:
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U kunt hier zien welke werknemers: 

 Nieuw worden toegevoegd in Loon na import 

 Aangepast worden na import 

 Ongewijzigd zijn (geen verschil tussen de gegevens van de import en van Loon) 
 Worden geweigerd. De reden van weigeren wordt in het scherm getoond als er op de betreffende 

werknemer wordt geklikt. 
 
Wordt er hierna op verder geklikt, dan worden de gegevens in de database van Loon weggeschreven. 

 

Tot slot 

Mocht u nog vragen, opmerkingen en of wensen hebben dan horen wij dit graag. U kunt altijd contact met 
ons opnemen via help@Loon.nl 

 

mailto:help@Loon.nl

